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 مؼدمة

 .احلؿد هلل، واـصالة واـسالم طذ رسول اهلل

 وبعد: 

 يف صالهتاظذ  بقتفا يف ادرأة صالةتػضقل  أحاديثت أشتعرض ؾقفا ؾفذه ورؿا

، وُأبغ ظؾل ـل حديث من هذه األحاديث، متبًعا يف ذفك ما ظؾقه ظؾامء ادسجد

 احلديث ادتؼدمغ.

 وأشلل اهلل تعاػ افتوؾقق وافَؼبول. 

 وؾد ؾسؿُت هذه اـرساـة إغ ثالثة أبواب: 

افواردة يف تػضقل صالة ادرأة يف بقتفا ظذ  ة األحاديث افضعقػ اـباب األول:

 صالهتا يف ادسجد، وبقان ظؾؾفا.

 األحاديث افثوابت افصحاح يف صالة ادرأة يف ادسجد. اـباب اـثاين:

 أؿوال افعؾامء وافػؼفاء، مع افراجح وافضوابط. اـباب اـثاـث:

 واحلؿد هلل رب افعادغ.

 آل رجب أمحد بن حمؿود وؿتبه ببـاكه اـباحث:

 م(.5198 – 8 – 7هـ(  ادواؾق ظرص افثالثاء )9349)( من ذي افؼعدة 52) 

 مرص –ذؿقة  –شفل احلسقـقة  -مـشلة أبو ظؿر-يف ؿرية خافد بن افوفقد

 19225247151واتس اب:                   19159514558هاتف 
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 ذ بقتفا ظافواردة يف تػضقل صالة ادرأة يف األحاديث افضعقػة افباب األول: 

 وبقان ظؾؾفا. ،صالهتا يف ادسجد

 ـقك األحاديث مع خترجيفا واحلؽم طؾقفا:إو

 :ريض اهلل طـفا : حديث أم سؾؿةأوًل 

خر مساجد اــساء ؾعر »ؾال:  ، طن اــبي زوج اــبي  طن أم سؾؿة

 .«بقوهتن

 .اجد   ضعقف احلؽم:

ؿة يف صحقحه ي  زَ ن ُخ (، واب51271، 51235أخرجه أمحد يف ادسـد) اـتخريج:

 .(، وؽرهم721(، واحلاـم يف ادستدرك)9184)

 مرؾوًظا. ،ظن أم شؾؿة ،ظن افسائب ،اجر  ومداره ظذ دَ  

 وؽقه طؾتان:

 (.9)حؿ  عان أيب افس  ؿ  َش اج بن ر  افؽالم يف ضعف دَ  األوغ: 

 (.5)ّس  ػَ رح ؾقه مُ الَ  قخ مؼبل افوادظي: افراجح ضعػه إذؿال افش

 (.4)جفافة افسائب موػ أم شؾؿة :اـثاكقة

 ابن خزيؿة، وافشقخ مصطػى بن افعدوي. ف اخلز من اـعؾامء:ع  ن ض  م  

 

 

                                                      

 (.377/ 8( اكظر هتذيب افؽامل يف أشامء افرجال )9)

 (.9/493( اكظر تعؾقؼه ظذ مستدرك احلاـم )5)

 (.428()212/ 9( تعجقل ادـػعة )4)
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 :ريض اهلل طـفام ثاكًقا: حديث طبد اهلل بن طؿر

ل متـعوا كساءؿم »طن ابن طؿر ؾال: ؾال رسول اهلل صذ اهلل طؾقه وسؾم: 

 .«ادساجد، وبقوهتن خر هلن

 !!واهلل، ــؿـعفن ، بن طؿر: بذؽؼال ابن ـعبد اهلل 

ث طن رسول اهلل صذ اهلل طؾقه وسؾم، وتؼول ما د  ح  ؽؼال ابن طؿر: تسؿعـي أُ  

 !تؼول؟

 ثبت.صاذة ال تَ  «وبقوهتن خر هلن»ضعقف، وزيادة:  احلؽم:

، (9183ؿة يف صحقحه)ي  زَ (، وابن ُخ 2379أخرجه أمحد يف ادسـد ) اـتخريج:

حبقب بن أيب  ، ظنام بن حوصبو  افعَ ظن  ،وؽرهم (722واحلاـم يف ادستدرك)

 مرؾوًظا. ،ثابت، ظن ابن ظؿر

 وؽقه طؾتان: 

بن ظؿر هذا امظه من ظبد اهلل ومل يرصح بس ،(9)إذ هو مدفس :ظـعـة حبقب األوغ:

 احلديث. 

أؿف ظذ شامع حبقب بن أيب ثابت هذا  ومل ًػا اخلز:ضع  وـذا ؾال ابن خزيؿة مُ 

 .(5)ن ظؿراخلز من اب

أن مجقع افرواة افثؼات افذين هم  :- من اـعؾة األوغ وهي أشد- اـعؾة اـثاكقة

 . «وبقوهتن خر هلن»ػظة: ؾأصحاب ابن ظؿر رووا احلديث بدون ذـر هذه اف

 :ةبدون هذه اـؾػظريض اهلل طـفام  ـؾرواة طن ابن طؿر  اخمتًص  اـقك بقاكً إو

                                                      

 .(19البن حجر ) ،(  تعريف أهل افتؼديس بؿراتب ادوصوؾغ بافتدفقس9)

 (.895/ 5(  صحقح ابن خزيؿة )5)



 يف ميزان النقد  ،داملسج يف صالتهاعلى   بيتها يف املرأة صالةتفضيل   أحاديث   

 

7   

 

 .(335(، ومسؾم)911)ـام ظـد افبخاري ،كاؾع موػ ابن ظؿر -

(، 2548، 812ـام ظـد افبخاري ) ،شامل بن ظبد اهلل بن ظؿر -

 (.335ومسؾم)

 (.335(، ومسؾم)899 ادؽي،  ـام ظـد افبخاري )ز  جماهد بن َج  -

 .وؽرهم (.335ـام ظـد مسؾم) بالل بن ظبد اهلل بن ظؿر -

بقب من خافػفم ح يف ذـر َمن وؿد اـتػقت بافعزو فؾصحقحغ ؾؼط دون افتوشع 

 ـثر.وإال ؾفم  ،شائر افرواة يف شائر افؽتب

ؾال  ،دون شائر أصحاب ابن ظؿر حبقب بن أيب ثابت هبذه افزيادة جاءؾؽام ترى 

ثبت ظن رشول اهلل أهنا زيادة صاذة ال تَ  افؼيف شك مبتدئ يف ظؾم احلديثيَ 

. 

ظذ هذا حديث صحقح » وـذا ؾال احلاؿم طؼب إخراجه ـؾحديث هبذه اـزيادة:

شامع حبقب من  ا بافعوام بن حوصب، وؿد صحذط افشقخغ، ؾؼد احتجا مجقعً 

  .(5) «(وبقوهتن خر هلن) :، ومل خيرجا ؾقه افزيادة(9)ابن ظؿر

 ؾافزيادة صاذة إذن! أمحد(:)ؾؾت 

ن احلديث يف إ ؾؼد ؿال: واحلاـم .(9)ابن خزيؿة ف اخلز من اـعؾامء:ع  ن ض  م  

وهذا إظالل واضح فؾزيادة  .وـذا ؿال صقخـا افعدوي .دون افزيادة غافصحقح

 ظذ األؿل.

                                                      

 ًؼا طذ هذه دم ادستدرك:اـشقخ مؼبل اـوادطي رمحه اهلل ُمعؾ   ؾال( 9)

 (.997تحصقل)راجع جامع اف ؟!(ثبت فه افسامع إال من ظائشةمن أين صح، ومل يَ )

 ( ظؼب إخراج احلديث.722ادستدرك ظذ افصحقحغ )(  5)
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 ظـعـة فوال ؿافوا ـام وهو ثم ؾال: ،ر اـشقخ األـباين تصحقح اخلز طن ؾومؿ  وؾد ذ  

 (.5)بافتدفقس موصوف ؾنكه :حبقب

 ريض اهلل طـه: بن مسعودحديث طبد اهلل  ثاـًثا: 

 رسول اهلل صذ اهلل طؾقه وسؾم:ؾال: ؾال  طن طبد اهلل بن مسعود ريض اهلل طـه

إن ادرأة طورة، ؽإذا خرجت استػؽفا اـشقطان، وأؾرب ما تؽون من وجه رهبا »

 .«وهي دم ؾعر بقتفا

 ضعقف. احلؽم:

(، واحلاـم 9974(، وافسمذي)271هذا حديث أخرجه أبو داود ) اـتخريج:

 حوص، ظنق، ظن أيب األور  ادة، ظن مُ ؿتظن  ،من ضريق مهام ،( وؽرهم272)

  مرؾوًظا. ،ابن مسعود

 (.4)فو مدفسؾدود ظامة افس  ظؾته ظـعـة ؿتادة بن دِ  ،وهذا شـد ضعقف

ؿي، ـام أخرجه ق  افت   خانر  بن ضَ  شؾقامن خافػه وؾد خوـف مهام دم هذا احلديث،

ظن ابن مسعود مرؾوًظا  ،ظن أيب األحوص ،ؾرواه ظن ؿتادة (9181ابن خزيؿة)

  (.اؿً ور  )ؾلشؼط مُ 

 وهو مدفس وؿد ظـعن. ،ؾؼتادة مل يسؿع من أيب األحوص :وهذا شـد ضعقف

 بقـفام :مرشل (األحوص أيب ظن ؿتادة) :يؼول أيب شؿعت ؾال ابن أيب حاتم:

 (.9)قور  مُ 

                                                                                                                                                        

 (.895/ 5(  صحقح ابن خزيؿة )9)

 (.593/ 5(  إرواء افغؾقل يف ختريج أحاديث مـار افسبقل )5)

 (.95(   اكظر تعريف أهل افتؼديس بؿراتب ادوصوؾغ بافتدفقس )4)
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شر، د بن بَ قشعمن ضريق  وؽره، (9187أخرجفا ابن خزيؿة ) ،متابعة هلامم موث  

 مرؾوًظا. ،ن ظبد اهللق، ظن أيب األحوص، ظور  ظن ؿتادة، ظن مُ 

 ضعقف ـام يف افتؼريبؾسعقد بن بشر  ا، بل هي ضعقػة جد   وال تصح

 ـام ؿال افساجيظن ؿتادة ادـؽرات روي ويَ  ،(، ويف ؿتادة هو أصد ضعًػا5571)

 (.5)ر  ؿَ وابن كُ  بانابن حِ و

 وظـعـة ؿتادة يف شائر افطرق.

ذا اخلز ظن أيب األحوص وإكام ؿؾت: وال، هل شؿع ؿتادة ه ؾال ابن خزيؿة:

ا من ؿً ور  فرواية شؾقامن افتقؿي هذا اخلز ظن ؿتادة ظن أيب األحوص: ألكه أشؼط مُ 

ا يف ا، وإكام صؽؽت أيًض دخال يف اإلشـاد مورؿً اإلشـاد، ومهام وشعقد بن بشر أَ 

 .ألين ال أؿف ظذ شامع ؿتادة هذا اخلز من مورق :صحته

( وؽره، 91992 /91/918جفا افطزاين يف افؽبر)أخر متابعة ثاكقة هلامم: موث  

ظن  ،ع، ظن أيب األحوصج  ق افعِ ور  حاتم، ظن ؿتادة، ظن مُ  د أيبي  وَ ُش من ضريق 

 مرؾوًظا.  ،ابن مسعود

اط، متؽؾم ؾقه، وفؽـه ضعقف خاصة ـ  براهقم أبو حاتم احلَ إويف افسـد شويد بن 

 . (4)ديوابن ظَ  ، ـام ؿال افساجييف ؿتادة

  .ظفر وبؽل وضوح ضعف ضرق احلديث، بل صدة ضعػفاذا يَ وهب

                                                                                                                                                        

 (.973(   اكظر ادراشقل البن أيب حاتم )ص: 9)

 (.3/91(  اكظر هتذيب افتفذيب)5)

 (.3/571(  اكظر افتفذيب)4)
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وهي  ،بعؾة أخرى احلديثهذا ب، بل ؾد ُأطل س  أمحد( وـقس هذا ؽح  )ؾؾت  

 .ريض اهلل ظـه ظبد اهلل بن مسعود أال وهي ظؾة وؿػه ظذ ،بؿرة مدمرة ـؾحديث

د بن هالل، ق  مُحَ ، ظن (7191ـام أخرجه ابن أيب صقبة ) بن ادغرة شؾقامن رواهؼد ؾ

 موؿوًؾا. ،ابن مسعودظن  ظن أيب األحوص،

ابن  ظن أيب إشحاق، ظن أيب األحوص، ظن  ،ظن صعبة ،ورواه ظؿرو بن مرزوق

 .(9381 ،9/593موؿوًؾا. ـام أخرجه افطزاين يف افؽبر) ،مسعود

 موؿوًؾا. ،ظن ابن مسعودري، ظن أيب األحوص، جَ إبراهقم اهلَ ورواه 

 .(9378 ،9/593يف افؽبر)ـام أخرجه افطزاين 

ثبت ظن ضعقف ال يَ  -ادرؾوع ريض اهلل ظـه أن حديث ابن مسعود :ؽاحلاصل

 وافصواب أكه موؿوف.  ،رشول اهلل 

 :ريض اهلل طـه د اـساطديق  امرأة أيب مُح  رابًعا: حديث 

أهنا جاءت  ،د اـساطديق  امرأة أيب مُح   د األكصاري، طن طؿتهي  و  طن طبد اهلل بن ُس 

ؽؼال:  !ب اـصالة معكح  ، إين أُ  طؾقه وسؾم ؽؼاـت: يا رسول اهللـبي صذ اهللاـ

أكك حتبع اـصالة معي، وصالتك دم بقتك خر من صالتك دم  ؾد طؾؿُت »

حجرتك، وصالتك دم حجرتك خر من صالتك دم دارك، وصالتك دم دارك 

خر من صالتك دم مسجد ؾومك، وصالتك دم مسجد ؾومك خر من صالتك 

 .« مسجديدم

حتى  ،ي هلا مسجد دم أؾىص يشء من بقتفا وأضؾؿه، ؽؽاكت تصظ ؽقهـ  ، ؽبُ ت  ر  م  ؽل   

 .ـؼقت اهلل طز وجل

 ضعقف. احلؽم:
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 .ا( وؽرمه9189(، وابن خزيؿة )57191أخرجه أمحد ) اـتخريج:

 .(9)جمفولوهو  ،األكصاري دي  وَ ُش  بن اهلل ظبدوؾقه 

، (2479افبقفؼي يف افؽزى)(، و7151)ابن أيب صقبة أخرجه  :خرآوـه صريق 

 ( وؽرهم.4479وابن أيب ظاصم )

 .(5)وهو جمفول ،ظبد احلؿقد بن ادـذر افساظدي وؾقه

  حديث طائشة ريض اهلل طـفا:خامًسا: 

ألن تصظ »ؾاـت: ؾال رسول اهلل صذ اهلل طؾقه وسؾم:  ريض اهلل طـفاطن طائشة 

 حجرهتا، وألن تصظ دم حجرهتا خر هلا من ادرأة دم بقتفا خر هلا من أن تصظ دم

 .«أن تصظ دم اـدار، وألن تصظ دم اـدار خر هلا من أن تصظ دم ادسجد

 .اجد   ضعقف احلؽم:

(، ويف معرؾة افسـن 2412أخرجه افبقفؼي يف افؽزى) اـتخريج:

 (.191(، ويف اآلداب)7342ب اإليامن)عَ (، ويف ُص 2988واآلثار)

)ضعقف ـثر اإلرشال( ـام يف  بن ظبد افرمحن بن فبقبة حمؿد ودم اـسـد:

يك بن ظبد اهلل بن َذ  و .جمفول حيقى بن جعػر بن أيب ـثرو .(1181)افتؼريب

 (.3/448اكظر افتفذيب) .ؾقه ـالم معروف-ر افؼررؿِ كَ  أيب

                                                      

 (.224()733/ 9(  اكظر تعجقل ادـػعة )9)

 .(972/ 5 باآلثار )ذ  حَ (  اكظر ادُ 5)

ن ال سك روايات افثؼات ادتواترة برواية مَ ن هو؟ وال جيوز أن تُ ى مَ رَ د  ال يُ  ،ؾفو جمفول ؾال ابن حزم: 

 ن هو؟ى مَ رَ د  يُ 
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 احلاصل:

 .احلؿد هلل، واـصالة واـسالم طذ رسول اهلل

ر يف هذا افباب فؽـفا َخ م أحاديث أُ هذا افباب، وثَ  هذه أبرز األحاديث افواردة يف

 .ا، ما أردت أن أصغل ذهن افؼارئ هباواهقة جد  

 .ثبت ظن رشول اهلل وبام تؼدم يتبغ فؾؼارئ أن أحاديث افباب ال تَ  

 ؟أال يؿؽن تؼوية هذه األحاديث بعضفا ببعض ؽإن ؾال ؾائل:

 ؾؾت: ل يؿؽن ـثالثة أسباب:

 .صدة ضعػفا األول:

 خمافػتفا دا يف افصحاح. :اـثاين

ؾؼد  :ؾزم من تعدد افطرق أن تتؼوى بادجؿوع أو بافشواهد وادتابعاتال يَ  :اـثاـث

 .ثبت يف افباب حديثال يَ  :ـان أهل افعؾم ؿدياًم يؼوفون

 فؽـفا ضعقػة. )ؿؾت( مع ـثرة افطرق 

 باب:ـقك ؾول اإلمام ابن خزيؿة، وؾول شقخـا اـعدوي دم أحاديث اـإو

ت بَ ثَ  ن  باب اختقار صالة ادرأة يف بقتفا ظذ صالهتا يف ادسجد، إِ   ؾال ابن خزيؿة: 

ح، وال أؿف ظذ شامع ر  ؾنين ال أظرف افسائب موػ أم شؾؿة بعدافة وال َج   :اخلز

 قور  حبقب بن أيب ثابت هذا اخلز من ابن ظؿر، وال هل شؿع ؿتادة خزه من مُ 

 :بل ـلين ال أصك أن ؿتادة مل يسؿع من أيب األحوص ؟ظن أيب األحوص أم ال

ا، وهذا بعض أخبار أيب األحوص بقـه وبغ أيب األحوص مورؿً  ألكه أدخل يف

 (.9)ال مهام وشعقد بن بشر بقـفام مورؿً َخ د  اخلز كػسه أَ 

                                                      

 (.895/ 5صحقح ابن خزيؿة )(  9)
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 :م(0992دم طام ) وؾال شقخـا مصطػى بن اـعدوي حػظه اهلل

أة يف بقتفا، وـون ذفك أؾضل من صالهتا وردت ظدة أحاديث يف ؾضل صالة ادر

ويف ـل هذه األحاديث افتي وؿػـا ظؾقفا مؼال، وفؽـفا بؿجؿوع  .يف ادسجد

 (.9)ضرؿفا ترتؼي إػ افصحة

 يؼول: م(2108هـ  0439طام ) شقخـا مصطػى بن اـعدوي حػظه اهلل سؿعتو

بل يف  .ت ؾضل صالة ادرأة يف بقتفابِ ث  فقس هـاك أي حديث يف افصحقحغ يُ 

من ظؾة ؾقه  جد أؾضل، وال يؽاد يصح حديث خيؾوافصحقحغ أن صالهتا يف ادس

 (.5)ؾضقؾة صالة ادرأة يف بقتفا

 افباب افثاين: األحاديث افثوابت افصحاح يف صالة ادرأة يف ادسجد.

 ؿال: ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ريض اهلل ظـفام، : ظن ظبد اهلل بن ظؿرأواًل 

 .«ؾال يؿـعفا ،إذا اشتلذكت امرأة أحدـم إػ ادسجد»

 متػق ظؾقه. احلؽم:

 (.335(، ومسؾم)2548أخرجه افبخاري) اـتخريج:

، ؾال: ؿاكت امرأة ـعؿر تشفد صالة ريض اهلل طـفامثاكًقا: طن طبد اهلل بن طؿر 

  
طؿر  خترجع وؾد تعؾؿع أن اـصبح واـعشاء دم اجلامطة دم ادسجد، ؽؼقل هلا: ل 

                                                      

 (.9/595( جامع أحؽام افـساء )9)

ادواؾق  (هـ9349/ رجب/94 ) ( وـان هذا يف درس من  دروس افعرض يوم األحد5)

وهذا األخر هو ادعتؿد من ؿول افشقخ حػظه اهلل تعاػ، وهو يمـد تراجع ؾضقؾته  (.م9/3/5198)

 حاديث افباب بؿجؿوظفا.ظام  شطره يف جامع أحؽام افـساء من ؿبول أ
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ؾال: يؿـعه ؾول رسول اهلل صذ  !ؾاـت: وما يؿـعه أن يـفاين؟ !ؽره ذـك ويغار؟ي  

 .«ل متـعوا إماء اهلل مساجد اهلل»اهلل طؾقه وسؾم: 

 صحقح. احلؽم:

 (. 911أخرجه افبخاري ) اـتخريج:

ؾال: سؿعت رسول اهلل صذ اهلل طؾقه  ،ريض اهلل طـفام طبد اهلل بن طؿر طنثاـًثا: 

 .«ؽم إـقفال متـعوا كساءؿم ادساجد إذا استلذك  »يؼول: وسؾم 

 !ؾال: ؽؼال بالل بن طبد اهلل: واهلل ــؿـعفن 

خزك وؾال: أُ  ،ط  ما سؿعته سبه مثؾه ؾ   ،اا سقئً ه سب  ب  ؽس   ؾال: ؽلؾبل طؾقه طبد اهلل 

 (؟!واهلل ــؿـعفن)وتؼول:  ،طن رسول اهلل صذ اهلل طؾقه وسؾم

 صحقح. احلؽم:

 (. 335أخرجه مسؾم) ـتخريج:ا

ل »، أن رسول اهلل صذ اهلل طؾقه وسؾم ؾال: ريض اهلل طـه طن أيب هريرةرابًعا: 

 .(0)«التػ  خرجن وهن ت  متـعوا إماء اهلل مساجد اهلل، وـؽن ـق  

 حسن. احلؽم:

(، 9132(، وأمحد )9118دي)ق  ؿَ (، واحلُ 212أخرجه أبو داود ) اـتخريج:

 ا.ظً مرؾو ،هريرة ؿد بن ظؿرو، ظن أيب شؾؿة، ظن أيبحممن ضرق ظن ، وؽرهم

 وسؾم طؾقه اهلل صذ اهلل رسول ؿان إن: »ؾاـت ريض اهلل طـفا طائشة طنخامًسا: 

 .«سؾ  اـغ   من ؽنر  ع  يُ  ما ،(2)بؿروصفن متؾػعات اــساء ؽقـصف اـصبح، ـقصظ

                                                      

 .متعطرات أي: ؽر متطقبات )تػالت(( 9)

 وس واألجساد. ءمغطقات افر :أي ،مؾتحػات :)متؾػعات((  5)
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 احلؽم: متػق ظؾقه.

 (.132(، ومسؾم)475أخرجه افبخاري) اـتخريج:

طن طائشة ريض اهلل طـفا، ؾاـت: أطتم رسول اهلل صذ اهلل طؾقه وسؾم دًسا: سا

ة   ت ؿ  ؽخرج اــبي صذ اهلل طؾقه  .(2)، حتى كاداه طؿر: كام اــساء واـصبقان(0) ب اـع 

إل   يومئذ  صذ  ول يُ « ما يـتظرها أحد ؼرؿم من أهل األرض»وسؾم ؽؼال: 

 .ام بع أن يغقب اـشػق إغ ثؾث اـؾقل األولؿة ؽقت  بادديـة، وؿاكوا يصؾون اـع  

 متػق ظؾقه. احلؽم:

 (.148(، ومسؾم)813أخرجه افبخاري) اـتخريج:

، ؾال: ؾال رسول اهلل صذ اهلل طؾقه ريض اهلل طـفن أيب ؾتادة األكصاريطن سابًعا: 

صول ؽقفا، ؽلسؿع بؽاء اـصبي، إين ألؾوم إغ اـصالة وأكا أريد أن أُ »وسؾم: 

 (.3)«دم صاليت ؿراهقة أن أشق طذ أمه ؽلجتوز

 صحقح. احلؽم:

 .(818) أخرجه افبخاري اـتخريج:

بغ أن ؾفذه بعض األحاديث يف افباب، وأكا ما أردت االشتؼصاء، وإكام أردت أن أُ 

حاديث األخرى صحقحة، بخالف األ ةاألحاديث يف خروج ادرأة فؾؿساجد ثابت

 .افتي ؾقفا أن صالهتن يف افبقوت أؾضل

                                                                                                                                                        

 ؾحػة.هو ادِ  :وؿقل .وهو ثوب من خز أو صوف أو ؽره ،طر  مجع مِ  :)مروصفن(

 صالة افعشاء. (  أي: 9)

 قان احلارضون بادسجد.كام افـساء وافصبأي:  ؾال شقخـا اـعالمة اـعدوي: (5)

 يف احلديث جواز صالة افـساء يف الامظة مع افرجال. ؾال شقخـا اـعالمة اـعدوي:(  4)
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بنذن  وشقليت ذـر هذا مػصاًل  ،وال صك أن خروج افـساء فؾؿساجد فه ضوابط 

 اهلل.

 مع افراجح وافضوابط افباب افثافث: أؿوال افعؾامء وافػؼفاء

  األحـاف: -أوًل 

 ،افعقدين إػ اخلروج يف هلن صرخ  يُ  ـان افـساء أن :حـقػة أيب ظن ؾال اـطحاوي:

 ،مجاظة يف ادؽتوبة وافصالة الؿعة صفود هلن ـرهوأَ  :ؿال .أـرهه ؾنين افقوم ؾلما

 .ؾال ذفك ؽر ؾلما ،وافػجر افعشاء تشفد أن افؽبرة فؾعجوز وأرخص

 يف افـساء خروج :أهنام ؿاال حـقػة وأيب يوشف أيب ظن ،افوفقد بن ؼبِ  وىورَ  :ؾال

 .افعقدين خال ما افصؾوات من رء يف خروجفن يرى يؽن ومل .حسن افعقدين

ـُؽ و ،ـؾفا افصؾوات يف افعجوز خترج أن بلس ال :وحمؿد يوسف أبو وؾال  رهي

 .فؾشابة ذفك

 ال ؾنين ناوافعقد شتسؼاءاال وأما ،ادساجد إػ اخلروج افـساء ؿـعيُ  ال :ماـك وؾال

 .افؼاشم ابن رواية هذه .(9) ةاف  جَ تَ مُ  مرأةا ـل خترج أن ابلًش  أرى

 إػ خترج وافشابة ،افسدد ؽثرتُ  وال ادسجد إػ خترج ادتجافة إن :أشفب طـه وؾال

 يف وافشابة افعجوز أمر ذفك يف خيتؾف ،الـائز يف وـذفك ،ادرة بعد ادرة ادسجد

 .وؿراباهتا أهؾفا جـائز

 (. 5)اظجوزً  ـاكت وإن ،بقتفا من خر فؾؿرأة فقس :اـثوري وؾال

  اداـؽقة: -ثاكًقا

                                                      

 ـ ة.ِس مُ : أي (9)

 .(549/ 9) افعؾامء اختالف خمترص ( 5)
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 وفؾشابة داد،افس   ؽثرتُ  وال ادسجد إػ رجخَت  أن وفؾؿتجافة  :ماـك طن أشفب،ؾال 

 (.9)أهؾفا جـائز يف رجوخَت  ادرة، بعد ادرة إفقه رجخَت  أن

 :اـشاؽعقة -ثاـًثا

 إػ اخلروج من عتـِ مُ  ،ومجال هقئة ذات ـاكت نؾؿَ  افـساء ؾلما ؾال اداوردي:

 ؿـعن،يُ  ؾال اهلقئات ذوات ؽر ؾلما .هبا االؾتتان من اوخوؾً  اهل صقاكة :الؿعة

 متـعوا ال»: -  وشؾم ظؾقه اهلل صذ - فؼوفه :متطقبات وال متزيـات ؽر رجنوخَي 

 (.5) « التػِ تَ  خرجنوفقَ  اهلل، مساجد اهلل إماء

 ـاكت إن :أصحابـا ؿال ،فؾصالة ادسجد حضور ادرأة أرادت وإن  ؾال اــووي:

ـُ  هلا هرِ ـُ  شتفىتُ  ـبرة أو صابة  ـاكت وإن .مـه متؽقـفا -ووفقفا فزوجفا هرِ و

 (.4)ؽرهيُ  مل ،شتفىتُ  ال اظجوزً 

 احلـابؾة: -رابًعا

 ـن افـساء ألن افرجال: مع الامظة حضور هلن ويباح: لص  ؾَ  ؾال ابن ؾدامة:

 يصؾغ افـساء ـان: »ظائشة ؿافت ،- وشؾم ظؾقه اهلل صذ - اهلل رشول مع يصؾغ

 ما بؿروضفن، متؾػعات ـرصؾني ثم - وشؾم ظؾقه اهلل صذ - اهلل رشول مع

 (.3)ظؾقه متػق  «سؾَ افغَ  من ؾنرَ ع  يُ 

                                                      

 .(241/ 9) افـوادراكظر  (9)

 .(322/ 5) افؽبر احلاوي اكظر (5)

 .(998/ 3) ادفذب ذح ادجؿوعاكظر  (4)

 .(939/ 5) ؿدامة البن ادغـي اكظر (3)
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 مذهب وهو. ادساجد إػ اخلروج من مـعفا فه: افؼايض الؿ وؾال أيًضا:

: - وشؾم ظؾقه اهلل صذ - افـبي فؼول مـعفا من يؿـعه احلديث وطاهر . افشاؾعي

 (.9)«اهلل مساجد اهلل إماء متـعوا ال»

 اـظاهرية: -خامًسا

ة مـعفام من مَ وال فسقد األَ  ل فويل ادرأةمسلفة: وال حَيِ  أبو حمؿد بن حزم: ؾال 

ل هلن أن وال حَيِ  ،دن افصالةرِ ف أهنن يُ رِ حضور افصالة يف مجاظة يف ادسجد، إذا ظُ 

ؾؾقؿـعفا، وصالهتن يف الامظة  ت  ؾَ عَ وال يف ثقاب حسان: ؾنن ؾَ  رجن متطقباتخَي 

 .(5)أؾضل من صالهتن مـػردات

 ،جواز خروج ادرأة فؾصالة يف ادسجد، بل هو األؾضل بؼط أمن افػتـة اـراجح:

وـبرة يف افسن،  ؿريًبا، وال دفقل يػرق بغ صابة ذـررج بافضوابط افتي شتُ وأن خَت 

بن حمؿد هو أبو  - صاؾًقا مستوؾًقال يف هذه ادسلفة تػصقاًل ص  ن رأيته ؾَ وأؾضل مَ 

 حزم.

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .(5/971ثار ) باآلذ  حَ ادُ  اكظر  (9)

 .(592/ 7) ؿدامة البن ادغـياكظر  (5)
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 :رأة إػ ادسجدضوابط خروج اد

هذا ال يعـي أكـي ُأضؾق األمر، وفؽن إػ ادساجد،  ادرأةجواز خروج هو ترجقحي 

 .فه ضوابط جيب أن تؾتزم ادرأة هبا :وإكام أؿول

 ـقك هذه اـضوابط:إو 

 (.9)رج بحجاهبا افؼظي: أن خَت أواًل 

 أال تتبخر أو تتعطر. ثاكًقا:

َؾ َخالِ ـَ ؾػت األكظار ؾبس ما يَ أال تَ  ثاـًثا:  أو كحوه. اخل 

 أال ختتؾط بافرجال أثـاء شرها. رابًعا:

 أال يؽون يف افطريق إػ ادسجد أي ؾتـة أو خطر أو ؾساد. خامًسا:

ن يتوػ أو مَ  ،سؿح هلا ويل أمرها )افزوج، أو األب إذا مل تتزوجأن يَ  سادًسا:

 (.5) صلهنا(

 

 

 

 

                                                      

 .)ظـد الؿفور خالًؾا فؾسادة احلـابؾة( سس مجقع افبدن إال افوجه وافؽػغوهو ما يَ  (9)

 .(921/ 5) مسؾم ظذ افسقوضي ذح، و(919/ 3) مسؾم ظذ افـووي ذحواكظر إن صئت:   (5)
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 اخلامتة

 .وسؾم طؾقه اهلل صذل اهلل احلؿد هلل، واـصالة واـسالم طذ رسو

 وبعد:

ؼد ـتبت هذه افورؿات وشودت هذه افصػحات بتوؾقق من رب افزيات، ؾ

 افـت وافصػحات.وبسبب ضؾب من اإلخوة واألخوات، ظز 

وافسجقح واحلؽم ظذ األخبار  ؾؼت يف الؿع وافعرضوأشلل اهلل أن أـون ؿد وُ 

ث مرص د  ه ظذ يد صقخـا وحُمَ تؿق ادـفج افؼويم افذي تعؾؾ  وضعًػا، وَ  ةً صح

 حػظه اهلل. ،افشقخ أيب ظبد اهلل مصطػى بن افعدوي

 :ع اهلل طؾقه دم جـبات األرضس  أن أختم هذه األسطر، أؾول ـؽل شخص و   بلوؾ

غػل ظن مواشاة إخواكك وأخواتك من ضالب وضافبات افعؾم افؼظي، ال تَ 

فـاس يف جفل ظؿقق، ؾؽوكوا فعاش ا بعد رمحة اهلل وؾضؾه،ؾوال ضؾب افعؾم ؾ

وشتجدون هذا يف  ،ظوًكا إلخواكؽم وأخواتؽم، وشاظدوهم وادظوا هلم

 م.ؽن ربو  ؼَ ؾ  يوم تَ بنذن اهلل تعاػ صحائػؽم 

 واحلؿد هلل رب افعادغ.

 .فه وصحبه أمجعغآوظذ  ،ك ظذ شقدكا حمؿدارِ م وبَ ؾ  افؾفم وَش  ل  وَص 

 ـتبه أمحد بن حمؿود آل رجب
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